
Hodnocení EYL 2013 – regionální kola 

Evropská liga mládeže (European Youth League) je týmovou střeleckou soutěží, které se mohou 

účastnit střelci evropských zemí rozdělených do tří regionů: západní, severní a východní. Česká 

republika patří do skupiny západní. Soutěž je určena pro mladé střelce dorosteneckého věku (14 – 18 

let). Tříčlenné týmy na jednotlivých regionálních kolech soutěží proti sobě ve střelbě ze vzduchových 

zbraní, střílí se na elektronické terče. Týmů se do regionálního kola nominuje pět a tak střelce během 

dvou dnů čekají čtyři souboje proti jinému týmu a střílí se 40 ran. Střelecké vybavení střelců podléhá 

pravidlům ISSF a jinak se střílí dle pravidel pro Evropskou ligu mládeže, které byly pro letošek lehce 

upraveny. V týmech se dle výkonnosti stanoví střelecká 1, 2 a 3 týmu a ta pak po jednotlivých 

položkách soutěží proti svému soupeři. Na položku je dvanáct minut, zásahy se hodnotí na celé body, 

poté se velí stop a hodnotí se, kdo pro svůj tým získal body nebo ne. Vyšší položka získává dva body, 

při remíze každý střelec dostane bod a prohra je nula bodů do týmu. Za tým najednou střílí tři stře lci 

celkem čtyři položky a vždy se udělí dva body. Celkem tedy může tým vyhrát 24 bodů, když všichni 

střelci týmu vyhrají všechny své položky proti svému soupeři. Při remíze 12:12 se střílí rozstřelová 

rána hodnocená na desetiny a to všemi zúčastněnými střelci, zásahy za tým se sečtou. Vítěz souboje 

dvou týmů pak získává jeden týmový bod. Vyhraje-li tým všechny své souboje, získá 4 body. Dle 

těchto získaných týmových bodů se pak řadí týmy v celkovém hodnocení a dva nejlepší pak přímo 

postupují do finálového kola, které se bude střílet v říjnu ve Slovinsku. Nepřímo pak postupují ještě 

další dva nejlepší týmy v pořadí ze všech regionálních kol dle získaných týmových bodů, při shodě 

pak rozhoduje počet jednotlivých vítězných bodů za položky. Nyní jsou již známy výsledky všech tří 

regionálních kol Evropské ligy mládeže! Oba české týmy se nachází na nepřímo postupových místech 

pro finálové kolo, které bude v Lašku, SLO v říjnu! 

 

 

http://www.duklaplzen.cz/ke-stazeni/category/22-pravidla-sportovni-strelby-2013?download=300:pravidla-evropske-ligy-mladeze-2013
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I letos se puškový i pistolový tým ČR nominoval na regionální kolo, které se konalo 3.-5.5.2013 ve 

Francii v městečku Lingolsheim blízko Štrasburgu. Střílelo se na elektronické terče Höring na střelnici 

umístěné v tamní škole. První den byl příjezdový, tréninkový a došlo i k lehkým úpravám pažbičky 

Kateřiny Franceové, kvůli doteku s kabátem a dále se musí řešit její nevyhovující šev pod opěrným 

loktem. Avšak jiné týmy musely dokonce ořezávat neupravené střelecké boty a odpárat gumové 

záplaty na postaru šitých střeleckých kalhotách. Tréninky poté proběhly v pořádku a na konci tohoto 

dne bylo oficiální zahájení s focením týmů i hromadné fotografie a malé občerstvení. Další den byl 

první soutěžní, zakončený malým společným výletem všech zúčastněných po Štrasburgu a večerním 

banketem – společnou večeří formou švédského, bohatě obloženého stolu a individuálním 

poděkováním prezidenta francouzského střeleckého svazu každému ze zúčastněných států. Neděle 

pak byla druhým soutěžním dnem a dnem odjezdovým. Členové puškového týmu byl Petr Nymburský, 

který vždy střílel jako týmová jednička a tudíž měl ty nejtěžší soupeře, které atakoval výkony 394, 390, 

392, 393 bodů. Za položky získal týmu 19 bodů. Druhým členem byl Aleš Entrichel, který vždy tvořil 

střed puškového týmu a byl Petrovi výborným sekundantem s výkony 392, 392, 391, 393 bodů a 

získal největší počet bodů pro tým a to 22. Třetí do týmu byla méně zkušená Kateřina Franceová a jak 

se říká, třetí tvoří tým a její zlepšené výkony druhý den po trochu rozpačité sobotě, přinesly týmu 

podstatných 12 bodů za položky ve výkonech 382, 378, 387, 384 bodů a výraznou měrou tak přispěla 

druhý soutěžní den k dvěma týmovým výhrám, které naše puškaře zařadily na třetí místo s 53 

vítěznými body za položky. V sobotu puškaři prohráli se silnými týmy Maďarska a Francie, v neděli 

pak porazili nováčkovský tým Rakouska a rozbrečeli tým Itálie. Stejně tak skončil pistolový tým, který 

se dvěma body a 52 vítěznými body za položky skončil třetí. Ten svoje dvě výhry získal již v první 

soutěžní den. Jedničkou týmu zde vždy byla Tereza Přibáňová, která výkony 379, 383, 378, 371 bodů 

získala pro tým 16 vítězných bodů za položky a je jen smůlou, že položkami 96 bodů nedokázala 

získat body na italské jedničce týmu v neděli. Její druhý výkon je novým osobním rekordem. Dvojkou 

týmu byla, kromě prvního souboje, Markéta Krykorková, která taktéž výborně zastřílela a s výkony 

377, 375, 383, 372 získala pro tým 17 bodů. Třetí do týmu pak byl na poslední chvíli povolaný Jakub 

Forman, který nahradil nemocnou Silvii Získalovou (drobné potíže, které tím vznikly s ubytováním, 

byly vyřešeny na místě díky vřelým vztahům s trenérkou rakouského týmu Margit Melmer), a který 

předvedl vyrovnané výkony 370, 372, 371, 371 bodů a jak již bylo jednou řečeno, třetí tvoří tým a 

Jakub získal 19 bodů. Pistolový tým vyhrál souboje první den proti Rakousku a Maďarsku, druhý 

soutěžní den pak prohrál s Itálií a Francií. Velmi kvalitně hodnotím dorostenecké výkony střelců 

Nymburský, Entrichel, Přibáňová, Krykorková, které se již mohou úspěšně srovnávat s mezinárodní 

evropskou juniorskou špičkou.   

Vzhledem k již známým výsledkům ze severního regionu víme, že oba týmy byly prozatím na 

nepřímých postupových místech, jelikož puškaři byli na onom druhém nepřímopostupovém místě a 



pistoláři na prvním nepřímopostupovém místě. Zbývalo tedy počkat na výsledky z regionálního kola 

východní skupiny, které se střílelo 10.-12.5.2013 v Srbsku a doufat, že na postupových místech 

zůstanou. 

Poslední regionální kolo v Srbsku již proběhlo a dle výsledkové listiny je třetí puškový tým Srbska v 

pořadí za českým týmem za stejný počet 2 týmových výher avšak s 49 body za položky! Mezi 

pistolovými týmy byly pouze čtyři státy a třetí Chorvatsko s 1 týmovým bodem nemůže do hodnocení 

postupujících zasáhnout. Z toho vyplývá, že oba naše týmy by měly dle platných pravidel postupovat 

do finálového kola ve Slovinsku, kde se bude v říjnu bojovat o vítězství a cennou odměnu - 

elektronické terče SIUS! Nyní již jen počkáme na oficiální vystavení seznamu postupujících států na 

stránkách ESC... 

Výsledky regionálního kola západní skupiny EYL 2013. 

Výsledky regionálního kola severní skupiny EYL 2013. 

Výsledky regionálního kola východní skupiny EYL 2013. 

 

Zpracoval Ing. Petr Černoch, asistent státního trenéra pro puškové disciplíny. 
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